Info
woensdag 28 maart 2018
voor ouders en verzorgers van onze leerlingen
\

Belangrijke data
Beste ouders/verzorgers,
Dit is de derde ouderinfo van 2018.
We kijken met u vooruit tot de Meivakantie.
De vrijwillige ouderbijdrage
Op 1 en 2 april is het Pasen, de kinderen hebben Goede Vrijdag 30 maart tot en
maandag 2 april vrij.
Voor deze korte vakantie, op woensdag 28 maart, organiseren wij op school de
Paasbrunch.
De Paasbrunch is een van de activiteiten die betaald worden met de ouderbijdrage.
Het Ouderfonds wordt gebruikt voor een Sinterklaascadeau voor uw kind, en voor
de viering van Sint Maarten, Kerst en Pasen. Als er nog geld over is, wordt dit
besteed in de laatste week voor de zomervakantie, of op de sportdag.
De vrijwillige ouderbijdrage is 30 euro voor het schooljaar 2017-2018. Jammer
genoeg hebben wij van sommige ouders nog niets ontvangen. Het onderwijs, het
personeel, het gebouw en de materialen worden betaald door de overheid.
Zonder uw bijdrage aan het Ouderfonds kunnen we de extra dingen niet meer
organiseren. Dat zou jammer zijn.
U kunt de bijdrage betalen aan de balie bij juf Pauline, of overmaken op
NL51 INGB 0004 8817 91, t.n.v. Ouderfonds Universum.
Gevonden voorwerpen
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Op de tafel in de hal liggen de gevonden voorwerpen van de afgelopen periode.
Komt u even kijken of er iets van uw kind bij is?
Wat nog overblijft aan het einde van de week, wordt naar een goed doel gebracht.
Koffieochtend
Iedere eerste woensdag van de maand is er een koffieochtend voor
ouders van 8.45-9.45 uur.
Woensdag 4 april informatie over de oudertevredenheid
Woensdag 16 mei informatie over muziekonderwijs
Woensdag 6 juni informatie over gezonde traktaties
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De volgende ouderinfo ontvangt u op woensdag 25 april.

woensdag 28
maart: Paasbrunch
donderdag 29
maart: geen
schoolzwemmen
vrijdag 30 maart:
Goede Vrijdag, alle
kinderen vrij
maandag 2 april:
Pasen, alle kinderen
vrij
dinsdag 3
april:beestjespad
Zon
woensdag 4 april:
koffieochtend en
Grote Beer naar de
bibliotheek
vrijdag 6 april:
talentenmiddag
atletiek Saturnus,
Uranus, Venus,
Jupiter
9 april Praktijkweek
rekenen
Neptunus,Saturnus
en Venus
vrijdag 13 april:
only friends Zon
Komeet, Neptunus,
Mars
woensdag 18 april
lentepad Ster en
Grote Beer
vrijdag 20 april:
koningsspelen
donderdag 26 april:
geen zwemmen
vrijdag 27 april:
Koningsdag, alle
kinderen vrij
28 april-13 mei:
Meivakantie

